
 

 
 
 

 

 

DESCRITIVO BUENOS AIRES.  

 

Agradando aos mais diversos públicos, Buenos Aires é uma das cidades mais visitadas pelos 
brasileiros, não apenas pela proximidade geográfica, mas também por guardar encantos que 
se multiplicam em cada canto da capital Argentina. A arquitetura europeia dos edifícios, cafés 
com mesinhas nas calçadas, shows de tango, parques e bairros coloridos dão charme especial 
à cidade. Para completar a viagem, deguste a autêntica Parrilla argentina acompanhada de 
papas fritas. E para beber os famosos vinhos ou cervejas. 
 
Porto Alegre RS 

Local de embarque: Estacionamento 2 Haudy Park Rua Comendador Álvaro Guaspari, n º 

100  (150 metros da Rodoviária de Porto Alegre). 

Data de saída de Porto Alegre (conforme anunciado) 

Inicio do Embarque às 18:30. 

Saída do ônibus as 19:00, com tolerância máxima de 10 min. 

Saída de Buenos Aires para retorno a Porto Alegre (conforme anunciado) as 8:00 

Chegada a Porto Alegre dia (conforme anunciado) horários previstos de chegada  

5:30 / 6:00 

 

Pacote inclui:  

- Transporte em ônibus categoria leito turismo, ida e volta de Porto Alegre/RS – Buenos Aires 

Argentina 

- 3 pernoites em Hotel no centro de Buenos Aires com café da manhã tipo Buffet (quartos 

casal,duplos e triplos) 

- Taxas e serviços de Aduana 

- Agente de Viagem desde Porto Alegre 

- Tour no BairroCaminito / Estadio La Boca 

 

Não está incluso no pacote: 

 Ingressos e atividades extras , no trajeto e no destino. 

 Alimentação em geral e/ou gastos extras dentro e fora do hotel, quando não. 

mencionados como serviços incluídos. 

 Passeios e/ou eventos opcionais, gorjetas para motoristas, guias, carregadoresde 

malas nos hotéis.  

 Seguro de Assistência em viagens ( opcional consulte valores) 

 Quaisquer não mencionados no item incluso no valor 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

Horários previstos:  

Horários previstos podem sofrer alterações por motivos externos diversos, pois podem 

ocorrer atrasos em virtude das condições de transito, tramites aduaneiro e 

fiscalizações no decorrer do trajeto. 

Embarque, documentos obrigatórios: 

 Deverá ser apresentado o mesmo documento utilizado para reserva, seja RG ou Passaporte 

ambos deverão estar em perfeitas condições. Nem um outro documento será aceito e o 

passageiro será desligado da viagem sem reembolso. 

A não apresentação do documento no momento do embarque impossibilita o embarque e 

consequentemente o desligamento automático da viagem (sem direito a reembolso). 

 

Identidade com no máximo 10 anos de emissão, não pode estar amassada, dobrada, 
rasurada, rasgada ou algum tipo de avaria.  
 

Passaporte deve estar dentro da validade.  

Documentos que não estiverem de acordo conforme descrito acima, impossibilitara o embarque 
e consequentemente o desligamento automático da viagem (sem direito a reembolso). 
 

Estrangeiros Residentes:  

Carteira de Identidade de Residência (RNE), passaporte dentro de sua validade, bem como a 

verificação da necessidade de visto consular.  

 
Informamos que não serão aceitos quaisquer outros tipos de documentação classista 

tais como:  
- OAB, CREA, CRM, RE (MILITAR) e Carteira de Habilitação. 

Sendo que desta forma, qualquer tipo de problema referente à documentação que venha a 

causar a impossibilidade de embarque, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer 

reclamação e nem devolução de valores. 

 

NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO. 
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. 

DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do passageiro. 

 Menores viajando acompanhados por pessoa com vínculo de parentesco: 

Portar carteira de identidade ou passaporte.Necessária apresentação de documento que 

comprove o grau de parentesco, seja pai ou mãe, irmãos maiores de 21 anos, tios ou avós, 

levar autorização escrita, assinada pelo pai ou pela mãe, ou responsável legal, com firma 

reconhecida por autenticidade ou semelhança (Levar original e duas cópias). 

 

 Menores viajando acompanhados por pessoa sem vínculo de parentesco:  

Portar carteira de identidade ou passaporte. Necessária apresentação de autorização 

escrita, assinada pelo pai ou pela mãe, ou responsável legal, com firma reconhecida por 

autenticidade ou semelhança (Levar original e duas cópias). 

 

 Menores viajando sozinhos:  

Portar carteira de identidade ou passaporte.Necessária autorização judicial da Vara da Infância 

e da Juventude, quando a criança viajar para fora da Comarca onde reside, desacompanhada 

dos pais, ou responsável legal, ou parente, ou pessoa autorizada pelos pais.(Levar original e 

duas cópias). 



 

 
 
 

 

 
 
 

Trajeto da viagem:  

Saindo de Porto Alegre percorreremos cerca de 3:00 até nossa parada para janta, em Paradouro, 

próximo a cidade de Cachoeira do Sul, onde devemos permanecer por cerca de 01:00. Após 

parada para jantar, percorreremos cerca de 06:00 até fronteira Brasil/Argentina, onde devemos 

permanecer por cerca de 2 horas para realizar os tramites de aduana (o tempo de permanência 

na Aduana pode variar devido a processos aduaneiros). Após realizarmos os tramites de 

fronteira paramos para tomar café da manhã. Já em solo argentino percorreremos cerca de 04:00, 

onde teremos uma parada de cerca de 01:00 para nosso almoço. Após, percorreremos cerca de 

04:00 até a belíssima Buenos Aires. Em Buenos Aires teremos a nossa Hospedagem em Hotel, 

em quartos duplos ou triplos com café da manhã. 

 

Cronograma: 

 

1º dia: 

- Saída de Porto Alegre via BR – 290. 

- Noite em transito 

- Parada para jantar / lanche em paradouro (45 min) após segue em transito. 

- Chegada à Aduana para tramites de Migração (entrada) após segue em transito. 

 

2º dia: 

- Parada em paradouro para almoço/lanche (45 min) após segue em transito. 

- Chegada em Buenos Aires, check in hotel (levar copia da identidade ou passaporte). 

- Noite livre, sugestões de passeio : 

- Conhecer Obelisco e jantar de confraternização(opcional) 

- 1º Noite em hotel no centro de Buenos Aires 

 

3º dia, sugestões de passeio: 

- Caminhar pela Calle Florida 

- Galeria Pacifico 

- Casa Rosada  

- Catedral  

- Café Tortoni 

- Café Las Violetas 

- Bairro La Boca 

- Estadio La Bombonera 

- Caminito 

- San Telmo / Mafalda 

- Pôr do Sol no Porto Madero 

 

Noite livre sugestão: 

- Pub Crawl no bairro Palermo 

- Hard Rock Café 

- Pubs 

- 2ª noite em hotel no centro de Buenos Aires 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

4º e ultimo dia em Buenos Aires, sugestões:  

- Circuito Recoleta 

- Cemitério Recoleta 

- Museu de Belas Artes 

- Faculdade de Direito 

- Floralis Genérica  

- Jardim Japonês 

- Bosques Palermo 

- Planetário 

- Jardim Botânico 

- Show de Tango e confraternização de despedida (opcional não incluso no pacote) 

- 3º noite em hotel no centro de Buenos Aires 

 

5º dia, manhã saída para retorno a Porto Alegre:   

- 7:00 Inicio do café da manhã 

- 7:40 check out Hotel (saída) 

- 8:00 saida do onibus para retorno a Porto Alegre 

- Manhã em transito 

- Parada para almoço em paradouro na Argentina(45 min) após segue em transito. 

- Chegada na Aduana para Tramites (saída) após segue em transito. 

- Entrada no Brasil 

- Parada em paradouro para janta/lanche(opcional) (45 min) após segue em transito. 

- Chegada prevista em Porto Alegre entre 5:30/6:00 

- Desembarque nos mesmos locais de embarque e fim dos serviços.  

- Sugerimos não marcar compromissos para o dia da chegada pois podem ocorrer atrasos em 

virtude das condições de transito e tramites aduaneiros. 

 
Atenção: 
Carregue seus pertences e o que achar necessário em sua bagagem de mão, não será 

permitida a abertura do bagageiro do ônibus no decorrer da viagem para retirada de 

pertences pessoais. 

 
ASSENTOS: 

Não reservamos assentos no ônibus, mas entendemos ser prioridade sentarem-se juntos 

casais, pessoas com mais idade e acompanhados de Crianças. Podemos solicitar a troca de 

lugares devido a esta situação aos que viajam sozinhos ou entre amigos. Na volta da viagem, 

todos devem retornar no mesmo assento. Havendo o interesse de troca ou alteração de 

assento, deverá ser solicitado educadamente ao viajante que ocupa o determinado lugar. Esta 

atitude evita problemas, e mantém o RESPEITO e EDUCAÇÃO no  

Ônibus. 

 
A Moving não se responsabiliza por objetos pessoais esquecidos ou deixados no 

ônibus. 

Ônibus: 

Qualquer dano no ônibus causado por passageiro (ex.: furo em poltrona, mau uso de banheiro, 

quebra de alguma peça, utensilio, equipamento, será de inteira responsabilidade do mesmo e 

arcará com o prejuízo. 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

Lembre-se: 

Você estará em outro Pais, no qual deverá respeitar as leis locais. 

A tarjeta e seu documento oficial em Buanos Aires, porte a mesma junto ao seu documento 

original, em caso de perda da tarjeta, será cobrado uma multa de U$D 20,00 (dólares). 

 
Bens do Passageiro: 

Ao desembarcar no hotel, leve todos os seus pertences pessoais, a Moving Turismo não se 

responsabiliza pela guarda ou perda de bagagens ou objetos pessoais deixado dentro do 

ônibus ou locais ao longo do percurso tais como: 

- Hotel 

- Hostel 

- Pousada 

- Restaurantes,cafés,bares e assemelhantes 

- Locais de visitação pública ou privada 

 
ATENÇÃO: 

Para viagem com mais de 10 horas, só é permitido levar consigo na parte superiordo ônibus 

somente o necessário. Bolsa, mochila, qualquer volume que exceda a capacidade do 

bagageiro superior, não será permitido. Volumes que excedam a descrição acima serão 

alocados no bagageiro/porta malas do ônibus.Sugerimos levar um cobertor ou manta e 

travesseiro. 

 

Fumantes: 

É expressamente PROIBIDO fumar dentro do ônibus, haverá paradas para alimentação e 

descanso, no qual pode ser aproveitado este momento para fumar. 

Obs: Caso aconteça de alguém fumar, será dado uma "advertência", caso ocorra novamente o 

mesmo será desligado da viagem sem direito a reembolso. 

 

E PROIBIDO LIGAR QUALQUER EQUIPAMENTO DE SOM que possa comprometer a 

segurança, o conforto ou a tranqüilidade dos demais passageiros, tais como: 

- caixa de som,portátil,amplificada. 

- rádio, CD ou DVD. 

Solicitamos que seja usado fone de ouvido. 

Caso venha a ocorrer, o passageiro será orientado a desligar o aparelho. Caso se recuse será 

desligado da viagem sem direito a reembolso. 

 

E Proibido o Consumo de bebida alcoólica no interior do ônibus.  

LEI FEDERAL Nº 9.294/96: Dispõe sobre a proibição ao consumo de bebidas 

alcoólicas em transporte coletivo. Opassageiro terá recusado seu embarque ou 

determinado seu desembarque, quando estiver em estado de embriaguez, comprometer a 

segurança, o conforto ou a tranquilidade dos demais passageiros ou demonstrar incontinência 

no comportamento. Caso o passageiro insista, apolícia poderá ser chamada. 

 
Embargo / Cancelado: 

Caso a viagem seja comprada por motivo de algum evento/festa e o mesmo seja cancelado, a 

Moving Turismo não se responsabiliza pelo o mesmo, assim os clientes arcarão com o 

prejuízo. Isso serve para qualquer tipo de viagem que envolva venda de ingressos. Nós não 

somos da produção, não temos vinculo algum com o evento a ser realizado (exceto seja 

informado ou incluído no pacote). 

 



 

 
 
 

 
 
 
Das responsabilidades: 
A Moving Turismo não se responsabiliza pela ocorrência de,acidentes ou lesões corporais 

ocorridas ao CLIENTE durante a viagem. 

 

SEGURO VIAGEM NÃO INCLUÍDO NO PACOTE. 

A Moving Turismo recomenda ao CLIENTE a aquisição de seguro viagem. Os passageiros que, 

no decorrer da viagem, necessitarem de assistência médica, ambulatorial, hospitalar de 

remédios da ministração do mesmo ou tratamentos durante a viagem, deverá suportar as  

despesas deles decorrentes às suas próprias expensas.A Moving Turismo orienta para que os 

titulares de seguro de saúde ou assistência médica,na hipótese de o CLIENTE optar pela 

feitura de apólices de seguro que acobertem esses casos especiais, que vigorem pelo tempo  

de duração da viagem, poderá adquiri-los junto às empresas especializadas no ramo. 

 

Informações adicionais: 

Moeda Local: Pesos Argentinos 

 Voltagem em Buenos Aires 220 Volts  

 Leve adaptador de tomada e T caso necessite ligar mais de um aparelho 
  

O que levar para os passeios (sugestão): 

- Roupas e calçados confortáveis  

- Mochila pequena 

- Boné, filtro solar, capa ou guarda-chuva. 

- Lanches,água, suco, isotônico 

 

A Moving deseja a todos uma ótima viagem! 

 

 
 

Moving Turismo Inscrito no CNPJ 29.711.123/0001-12 CNAE 79.11-2/00 
CADASTUR Nº 23.093364.10.0001-3 

 

Informações e Reservas: 

E-MAIL MOVINGTURISMO@HOTMAIL.COM 

Telefone (51) 32174371 

WhatsApp (51) 992241579 

Obrigatório: portar documento de identidade. A sua falta exime a Moving Turismo de qualquer 

responsabilidade, inclusive reembolso. A Moving Turismo não se responsabiliza por danos 

pessoais, perdas ou inconvenientes no itinerário, desastres naturais, distúrbios civis, restrições 

governamentais ou qualquer circunstância que escapem de nosso controle. A Moving Turismo 

se compromete a brindar os serviços de acordo com o itinerário contratado, sempre e quando 

não existam circunstâncias que ponham em risco a integridade dos passageiros. Em todo 

caso nos reservamos o direito de modificar ou alterar qualquer itinerário, de tal maneira 

que os passageiros possam continuar sua viagem de forma segura. 

mailto:MOVINGTURISMO@HOTMAIL.COM

